
قممومه ل ن ذلممك فعممل وإنممما إليها نظر إبراهيم هذا النجوم في نظرة نظر
العبممادة وأصممل الضرض فممي الهياكممل لهمما ويضممعو ن النجمموم يعبممدو ن كانوا

فيهمما نظممر وإنممما سقيم إني قال نظر فلما النجوم هذه في فنظر للنجوم
فكممما بالفعممل توضريممة وهممذا التوضريممة بمماب من السلم عليه يعتقدها ل وهو

ومعروفة كثيرة بالقول التوضرية بالفعل التوضرية تكو ن بالقول التوضرية تكو ن
أنمه أو يريمده ل وهمو شميئا يممرى أنه غيره النسا ن يرى أ ن بالفعل التوضرية
يتحادثمما ن اثنيممن تسمممع ضربممما عليممه بمماله وضممع قممد وهو شيء عن معرض
تريهممما عمل باي تشتغل بكتاب تشتغل عنهما معرض كأنك شيء وتفعل

التوضريممة مممن هممذا بممه يتحدثا ن ما تسجل ولكنك به يتحدثا ن عما غافل أنك
أظهممرت بممالقول والتوضريممة يممراه ممما خل ف لغيممرك أظهممرت لنممك بالفعل
ثم النجوم في بالنظر وضرى السلم عليه فإبراهيم يسمعه ما خل ف لغيرك

أيضمما توضريممة وهممذه سأسممقم بمعنى سقيم المؤلف وفسر سقيم إني قال
ول ال ن أي )) يعنممي سننقيم إننني((  اللفممظ ظمماهر ل ن قوليممة توضريممة

صالح الفاعل اسم ل ن سأسقم سقيم يريد ولكنه معكم الخروج أستطيع
وإنممي ال ن حاضر إني تقول أ ن فيصح المستقبل والزما ن الحاضر للزما ن
فنني نظننرة (( فنظر للمرين صالحا كا ن فما كذلك؟ اليس غدا حاضر

الصمملة عليه يريد وهو وتركوه عنه )) تولوا سقيم إني فقال النجوم
  بعد فيما سيتبين  امرا والسلم

خفية في مال " أي))  آلهتهم إلى فراغ مدبرين عنه فتولوا(( 
وهممي الهتهم الى " ضراح الطعام وعندها النصنام وهي آلهتهم إلى

مممن المؤلممف " وأخممذه الطعننام وعندها"  قممال يعبدونها التي الصنام
الكل أ ن على يدل عليهم الكل عرض )) ل ن تأكلون أل فقال((  قوله
بخفيممة وانطلممق بخفيممة مممال أي آلهتهممم إلممى ضراغ طيممب موجممودا كمما ن

أحممد ل وجه على لكن النسا ن سرعة السرعة معرو ف هو كما والروغا ن
)) تننأكلون أل فقال((  معبمموداتهم أي اللهممة هممذه إلى وضراغ به يحس

ليممس ل الجممواب اللممزام سممبيل على هو هل القول وهذا للعرض هنا وأل
تأكممل لممن أنهمما يعلممم لنممه تأكل أ ن يلزمها أ ن يمكن ول اللزام سبيل على

بممأ ن العابممدين هممؤلء وإلزام والسخرية الستهزاء سبيل على قالها ولكنه
ل لنهمما ولكن الطعام عن مستغنية لنها ل العبادة تستحق ل الصنام هذه

صح إ ن ثم معبودا يكو ن أ ن يمكن ل يعلم ول يعقل ل والذي تعلم ول تعقل
صممالحة ليسممت أنهمما علممى دليممل هممذا فممإ ن قبلهم من عندها الطعام وضع

أ ن علممى الممدليل اللممه أقممام ولهممذا غيممره عممن مسممتغن اللممه ل ن لللوهية
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سممبحانه وأنممه الطعممام يأكل ن لكونهما بإلهين ليسا وأمه مريم ابن عيسى
إلممى يعبممد ممما فاحتيمماج يطعممم ول يطعممم لكممونه الحق الله وحده وتعالى

مممن هممم لكممن إلهمما يكممو ن أ ن يصمملح ل وأنممه نقصممه علممى دليممل الطعممام
 فيه وتتصر ف وتأكله تحتاجه كأنه عندها الطعام هذا يجعلو ن سخافتهم

هنمما السممتفهام لكممم )) ممما تنطقون ل لكم ما  تأكلون أل فقال(( 
مخاطبممة الصممنام هممذه وخاطب تنطق ل بكونها يحقرها أنه يعني للتحقير
الممذين أصممحابها مممع تنزل لكن ما يقل )) ولم لكم ما((  قوله في العقلء

ل لكننم ما((  عنهممم والممدفع القبممول وذوات العلممم ذوات مممن يجعلونهمما
آلهة كنتم إ ن النطق من يمنعكم شيء أي )) يعي تنطقون

إ ن عابممديها غيبممة فممي كا ن هل الصنام لهذه الخطاب هذا قائل قال فإذا 
(( قمموله عن الجواب فكيف ل قلت وإ ن الخطاب هذا فائدة فما نعم قلت

ينصممرفوا لممم عابممديها أ ن نقممول أ ن )) والجممواب منندبرين عنه فتولوا
عليممه إبراهيممم يتكلم أ ن يقتضي ما الحراس من عندها كا ن بل عنها كلهم

لكا ن أحد عندها يكن لم لو وإل الكلم هذا بمثل الصنام هذه على السلم
يسممتطيع ممما الحممراس من عندها لكن منه فائدة ل لغوا ؟ ايش هذا كلمه

ل وأنهمما الكممل عليهممم عممرض أنممه بسممبب إبراهيممم علمه ما عنها يعلم أ ن
صممالحة تكممن لممم شممعوضر ول إضرادة لهمما وليممس تنطممق ل كممانت وإذا تنطق

 طيب للعبادة
أول ) فممي) بنناليمين ضننربا عليهننم فراغ تنطقون ل لكم (( ما 

هنمما أممما للغايممة وإلى بخفية مال )) أي آلهتم إلى فراغ((  يقول اليات
إليهممم دو ن عليهممم قممال ) وإنما) باليمين ضربا عليهم (( فراغ فقال

والسمملم الصمملة عليممه ليكسممرها الصممنام هممذه على الضرب ذلك لوقوع
خمماطبهم أنممه أول أشممرت وكممما اللهممة هذه على )) اي عليهم (( فراغ
)) بنناليمين ضننربا عليهننم (( فراغ الجمع بمن فأتى العاقل مخاطبة

فممراغ أي الحال موضع في مصدضر هذه))   ضربا(( قوله فكسرها بالقوة
والتقممدير محممذو ف لفعممل مصممدضرا تكممو ن أ ن ويحمموز باليمين ضاضربا عليهم
 ضربا يضرب عليهم فراغ

يكممو ن أ ن يجمموز بممل يتعيممن " ل بننالقوة أي باليمين"  المؤلف وقول 
غالبمما العمممل آلممة هممي اليمنى اليد ل ن بها وضرب اليمنى باليد أي باليمين

يكممو ن أ ن النممادضر مممن تجممد ولهذا الغالب في اليسرى اليد من أقوى ولنها
(( فراغ اليمنممى بيممده عملممه اليسممرى بيممده يعمممل أعسممر الناس بعض

ممنن قننومه فبلنغ فكسنرها  " بنالقوة)) باليمين ضربا عليهم
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نعبدها له فقالوا المشي يسرعون أي يزفون إليه فأقبلوا رآه
يسممرعو ن أي يزفممو ن إليممه أقبلوا صنع ما قومه بلغ " لما تكسرها وأنت

مسمرعين إليمه أقبلموا فهمم بمالواو أقبلموا قوله بدليل جماعات وجه على
النبيمماء  سمموضرة فممي تعممالى اللممه ذكممر وقممد كسممرها لممماذا عليممه للنكمماضر

ذلممك ) فجعلمموا) الظالمين لمن إنه بآلهتنا هذا فعل من (( قالوا
للصممنام العابممدو ن وهكممذا للهتهممم لينتصممرا يزفو ن فجاءوا وعدوانا ظلما

لها محضرو ن جند هم لكن نصرهم تستطيع ل والصنام للصنام ينتصرو ن
عليه ولكنه للهتهم  لينتصروا إبراهيم إلى يزفو ن هؤلء أقبل  إذ ن... انتبه

مننا أتعبنندون((  موبخمما لهم قال الله ذات في قويا كا ن والسلم الصلة
هنننا والسننتفهام  أنصننناما وغيرهننا الحجننارة مننن))  تنحتننون
تعبممدو ن كيممف بهممم والسممتهزاء والنكمماضر للتوبيخ أنه " والحقيقة للتوبيخ

و ن أ ن عقل يليمق وهمل بأيمديكم تنحتمونه أنتمم شيئا مصمنوعا المعبمود يك
أنممت تصممنعه شمميء السممفهاء أسفه إل هذا يفعل ل يليق ل الجواب لعابده
ه وتتعلمق إليمه وتنيمب إليمه وتتضمرع تعبده ثم بيدك النفمع منمه وترجموا ب

بصيرته الله أعمى اذا النسا ن بالله والعياذ ولكن السفه من هذا والضرضر
إذا كممانوا الفعممل هممذا شبه يفعلو ن الجاهلية في وكانوا العين بصر يغنيه ل

للعبممادة وواحممدا للقدضر منها ثلثة أحجاضر أضربعة جمعوا سفر في أضرضا نزلوا
إنهممم يقولممو ن وبعضهم القدوضر لمناصب مساويا المعبود الحجر هذا فصاضر
دو ن مممن يعبدونه التمر من تمثال التمر من العجوة من إلها يعجنو ن كانوا
نفسممه هممو طعاممما لنمما هيممء أو أطعمنمما يقولممو ن ما أكلوه جاعوا فإذا الله

قمموم والسمملم الصمملة عليممه إبراهيم أصحاب كذلك السفه من هذا يؤكل
أصمناما المؤلمف وقول يعبدونها صاضروا ثم بأيديهم هم آلهة صنعوا ابراهيم

الممذي للموصممول العائممد أحممدهما مفعولين تنصب تنحتو ن أ ن إلى به أشاضر
ممما أتعبدو ن المؤلف قدضره الذي المحذو ف هذا والثاني تنحتونه ما تقديره
 أصناما تنحتونه

ومنحننوتكم نحتكننم  " مننن)) تعملننون ومننا خلقكم (( والله قال
" مونصننوفة وقيننل مونصولة وقيل مصدرية وما وحده فاعبدوه

الحممق هممل بالعبممادة أحمق فهممو الخممالق همو اللممه كمما ن وإذا خلقكمم والله
(( واللننه قممال ولهممذا خلقكممم من ؟ خلقتموه من أو خلقكم من بالعبادة
اللممه ضرحمممه " أتى ومنحوتكم نحتكم  " من)) تعملون وما خلقكم
تكو ن أ ن يجوز ما أ ن إلى إشاضرة نحتكم من المفعول باسم وأتى بالمصدضر
مممن التقدير صاضر مصدضرية جعلناها فإذا موصولة تكو ن أ ن ويجوز مصدضرية
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خلقكممم واللممه واسممتمع منحوتكم من صاضرت موصولة جعلناها وإذا نحتكم
واللممه التقممدير جعلنمما  إذا...مصممدضرية ممما صمماضرت هكممذا قلنمما إذا وعملكممم

خلقكممم واللممه التقممدير جعلنمما وإذا مصممدضرية ممما صمماضرت وعملكممم خلقكم
عائد من فلبد موصولة ما جعلنا وإذا طيب موصولة ما صاضرت ومعمولكم

علممى واحد واللزم تعملونه وما يعني محذو ف الية في وهو ما على يعود
للعمممل الخالق فإ ن وعملكم خلقكم والله المعنى أ ن قلنا فإذا الحتمالين

كمما ن إذا فممإنه ومعمممولكم خلقكم والله المعنى جعلنا وإذا للمعمول خالق
خلممق على ذلك دل عمله باشروا الذين وهم المعمول خلق قد تعالى الله

علممى الحجممة إقامممة الية ففي تقدير كل وعلى أيضا العامل وخلق العمل
ومنا (( خلقكنم معمولة لنها معبودة تكو ن أ ن تصلح ل الصنام هذه أ ن

" مونصننوفة وقيننل مونصولة وقيل مصدرية ما قالوا) ) تعملون
خلقكممم يعنممي موصمموفة بالنكرة عنها يعبر التي هي موصوفة معنى ايش

ويصممنع بممل تعملممو ن والممذي نقول ول تعملونها وأصناما أو تعملونه وصنما
مصدضرية تكو ن أ ن معا ن ثلثة لما أ ن ال ن المؤلف وأفادنا تعملونها أصناما

 معا ن عشرة لها ما ل ن عشرة من ثلثة وهذا وموصوفة وموصولة
 ؟ هذا في المشهوضر البيت يحفظ  من: الشيخ 

... الطالب:
 ؟ محمد يا حفظتها  نعم: الشيخ

مننن سننليم بيننت على فحافظ عدها رمت إذا عشر  ما محامل"
 الشعر

تعظيننم زيد ونفي بكف لنكرها فأعجب الونصف شرط ستفهم
"  مصدر

... نعم قبل من يحفظها لم ممن ينشدها من البيت هذا انشد
بيننت علننى فحننافظ عندها رمنت إذا عشنر  ما محامل "الطالب:

 الشعر من سليم
تعظيننم زيد ونفي بكف لنكرها فأعجب الونصف شرط ستفهم

"  مصدر
... ل قبل من حافظ  انت: الشيخ

بيننت علننى فحننافظ عندها رمنت إذا عشنر  ما محامل "الطالب:
" الشعر من سليم
... جاء ما المقصود  بس: الشيخ

...الطالب: 
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وقيممل مصممدضرية وممما... كممذا مصممدضر تعظيم زيد واو فيها ما زيد  ل: الشيخ
؟ هممذا ممما مثممل السممتفهامية سممتفهم طيممب... موصمموفة وقيممل موصولة
)) الوصممل اللننه يعلمننه خيننر مننن تفعلننوا وما((  الشممرطية شممرط

أو الموصو ف النكرة لنكرها هذا أعجب ما مثل التعجبية فاعجب موصولة
أو لممك معجممب بشمميء أي لممك معجممب بمما مممرضرت تقول الواصفة النكرة
(( مثل كافة بكف واصفة نكرة فهي قليل نوعا يعني ما نوعا عرفته تقول
زيممد حضممر ما نافية ونفي العمل معنى كفت ) فهنا) واحد إله الله إنما
خننذ طالبا يا " و))  يغفرون هم غضبوا ما وإذا((  ما اذ زائدة وزيد

" زائدة إذا بعد ما          فائدة
للتعظيم تأتي انها يعنى مصدضرية تعظيم ؟طيب الفائدة هذه اخذت أخذتها
مممذهل بعظيممم أي ممذهل بممما مممرضرت تقمول أ ن مثممل التعجممب غير وهذه

مصممدضر التعجممب تعظيممم علممى تممدل لنهمما التعظيم من نوع فيها والتعجبية
)) فهممذه تعملننون ومننا خلقكم والله((  اليممة هممذه ومنممه المصدضرية

لنهمما يحفظها البيات هذه مثل أ ن النحو لطالب ينبغي العشرة ما محامل
إذا للفمماء تحتمماج الممتي الجملممة فممي الناظم قال ما مثل المعاني له تحصر
وبلننن وبقنند وبمننا وبجامنند طلبيننة " اسمية للشممرط جوابا وقعت

"  وبالتنفيس
؟...الطالب:

. التعظيم من نوع فيها يكو ن التعجبية ما  غالبا: الشيخ
عبممادتكم من مريض أي الهتكم من سقيم أي سقيم اني  : معنى الطالب

؟ البعيد المعنى اي اياها
ول : يمكمن الشيخ اهو لكمن همذا نق ه بالظماهر م ممن سمقم همو همل لن

؟ ومرض عبادتهم
؟ القريب المعنى ما البعيد المعنى : هذا الطالب
نظممر انممه ويقربممه القريممب هممذا ال ن سقيم أنه القريب المعنى : ل الشيخ

 معهم الذهاب عن يتعذضر أ ن أضراد وأنه النجوم في
انممي قممال حيممن مممدبرين عنممه ولمموا معنممى يصممير كذلك كا ن : اذا الطالب

 مدبرين عنهم فولوا سقيم
له عذضرا سقمه فجعلوا المعنى... يتحمل : ما الشيخ

عنممه وذهبمموا الصنام وخاطب وحده كا ن أنه على الدليل : ايش الطالب 
 كلهم
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جنممود بممدو ن الصنام هذه يدعوا أ ن يمكن ل والحراس ناس : في الشيخ 
 يحرسونها و يعظمونها وجنودا حراسا لها ا ن لبد

؟ النفسي المرض : سقيم الطالب
مممن مريممض أنممه معنمماه سقيم... قاله الذي هذا النفسي : المرض الشيخ
العبادة

....: الطالب
  ادضري ما ادضري : ما الشيخ

سمعنا لكن ماضراينا...ليدضرو ن... بآلهتنا فعل : من الطالب
مممرة اول مممن فعلت الذي انت وقالوا أخذوه لو أنهم تعلم :  ألم الشيخ 

إذا لكممن الفعممل ذلممك النمماس قبممل ما حراسها أصحابها من بالشهود وأتوا
عليممه يوسممف فعممل كما التهمة عن أبعد هذا صاضر يسألو ن كأنما عنه بحثوا

قبممل بممأوعيتهم بدأ فتش ما اول أخيه ضرحل في الصواع جعل حين السلم
وعاء من يستخرجها ذهب لو لكن  اخيه وعاء في انه عاضر ف هو أخيه وعاء
أنهممم يقممال لئل هممذا يقولممو ن فهممم ذلممك فممي لشممكوا مممرة اول مممن اخيه

منن (( وإن فتبتممديء الفوائممد أممما وهلممة اول مممن ابراهيممم... متهمممو ن
 )) شيعته

)) لبراهيم شيعته من (( وإن وجل عز الله قال 
مقممو للخممر شمميعة فكلهم واحد النبياء دين أصل أ ن الية هذه فوائد من 

مما تعالى قوله ذلك ودليل لدعوته مو منا ((  لل مس لر أ
لن م مك مم مل لب لن مق لل مم سسننو مر

لل محي مإ مه سنو لي مل سه مإ لن مه ل مأ مل لل مإ منا مإ من مأ سدو سب لع ]25)[النبياء:) مفا
إنممما فممإنهم بينهممم الزمممن طممال وإ ن النبيمماء أ ن الكريمة الية فوائد ومن

واضمممحل العهد الناس تناسى الزمن طال إذا لنه الله من بالوحي يأتو ن
الوحي هذا تجدد بحسب يتجدد فإنه الله من بوحي كا ن إذا ولكن وانمحى

 طويلة أزما ن ونوح إبراهيم بين ل ن
لنمموح شمميعة كمما ن أنه ووجهه إبراهيم على الثناء الكريمة الية فوائد ومن

بل فمإنه اللممه إلممى يمدعوا لممن شمميعة كا ن من وكل الله توحيد إلى يدعوا
ثناء محل شك

)) سننليم بقلننب ربننه جاء (( إذا قمموله في الكريمة الية فوائد ومن 
وهممذه سممليم بقلممب وتعممالى سممبحانه الله جاء كونه إذ إبراهيم على الثناء

من لكنهما سملبية كمانت وإ ن الصمفة ممن سملم إذا القلمب ل ن كممال تتض
ففيهمما وعمل وإضرادة قصممدا تعممالى للممه خالصمما صمماضر والشهوات الشبهات

القلب بسلمة إبراهيم على الثناء
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الربوبيممة بإضممافة وذلك بإبراهيم وتعالى سبحانه الله عناية فوائدها ومن 
الخاصممة والربوبيممة خاصة ؟ عامة أو خاصة الربوبية وهذه ضربه جاء إذا إليه

العامممة بالربوبيممة المربمموبين ل ن العامممة الربوبيممة مممن أكثر عناية تقتضى
  الخاصة الرحمة لهم يكو ن الخاصة الربوبية لكن العامة الرحمة شملتهم

قمموة ) بيمما ن) تعبدون ماذا وقومه لبيه قال (( إذا قوله فوائد ومن
يخمماطب ضرجممل ل ن لئم لومة الله في تأخذه لم وأنه السلم عليه إبراهيم

أ ن العممادة أ ن إذ وجممل عممز اللممه ذات فممي قمموي العبمماضرة بهذه وقومه أباه
يحممابهم لممم والسلم الصلة عليه إبراهيم لكن وقومه أباه يحابي النسا ن

) ) تعبدون (( ماذا وقال عليهم أنكر بل
يفيممد ل الخيممر أهممل مممن النسممبي القممرب أ ن الكريمممة اليممة فوائممد ومممن

ذلك ومع منه بضعة لنه شيء أقرب لبيه بالنسبة فإبراهيم شيئا النسا ن
هممذا ويؤيممد ذلممك على ولده يحاج كا ن بل مشركا كا ن بل أبوه به ينتفع لم

تعالى قوله
منا  لي لنصنن مو مو من ((  مسننا ملن مه ا لي مد ملنن موا سه مب لتنن مل مم سه مح ممنن ننننا سأ له ملننى مو لن مع لهنن مو

سه سل مصا مف من مفي مو لي مم من معننا لر مأ سك لشنن مك ملنني ا لي مد ملنن موا مل لي مو ملنن سر مإ مصنني مم لل )) ا
لن ]14[لقما ن: مإ مو مك ((  مدا مه لن معلى مجا مك مأ مر لش مس مما مبي ست لي مك مل مه ملنن مبنن

مم لل مما مفال مع سه لع مط البممن بيمن ممما تبمماين علممى يممدل ]فهممذا15)[لقما ن:)  ست
اللممه قممال ذلممك ومممع بممالله الشممراك علممى ليجاهدانه أنهما حتى والبوين

 تطعهما ل تعالى
كممذبوه وإ ن الرسممول إلممى القمموم نسممبة صممحة الكريممة اليممة فوائد ومن

التممبرؤ يعنممي ل بالنسممب ) والنتسمماب) وقومه لبيه قال (( إذا لقوله
مممن هممذا إ ن يقال ول الكافر أبيه إلى النسا ن ينتسب أ ن فيصح الدين من
اختل ف يمزول ل والنسمب الحقيقمة باب من هذا بل الموالة باب المدين ب
 والسلم الصلة عليه للنبي تعالى قوله إلى وانظر أبدا

التكممذيب نسممبة مممع إليممه ) فأضافهم) الحق وهو قومك به (( وكذب
إليهمم وينسممب كمافرين قموم ممن يكو ن قد النسا ن على يدل وهذا إليهم
 دينه في يخدش ل ذلك وأ ن
اللممه مممع يعبممدو ن كممانوا حيممث القوم هؤلء سفه الكريمة الية فوائد ومن
مماذا فقمال ابراهيممم الخلمق أعقممل ممن كمما ن ممن عليهم أنكر ولهذا غيره

ملننة عننن يرغننب (( ومن قمموله فممي هممذا إلى الله أضرشد وقد تعبدو ن
المبنيممة الحنيفيممة هممي إبراهيممم ) وملممة) نفسه سفه من إل إبراهيم
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السفه في أوقعها أي نفسه سفه فقد ذلك خالف من فكل الخل ص على
والعقل الرشد ضد هو الذي

ترينندون الله دون آلهة (( أئفكا قوله في الكريمة الية فوائد ومن 
(( أئفكا لقمممول كاذب آفك فهو يعبده إلها الله مع أ ن زعم من كل )) أ ن
))  تريدون الله دون آلهة

الكممذب ل ن اللوهية سمة يأتيها ل آلهة هذه كو ن دعوى أ ن فوائدها ومن 
يكممن لممم يقدم لم وهو زيد قدم مثل قلت فلو أصلها عن الحقائق يقلب ل

فممي تعالى الله قال كما آلهة تكو ن لن آلهة جعلوها وإ ن اللهة فهذه قادما
أنننزل مننا وآباؤكم أنتم سميتموها أسماء إل هي (( إنأخرى آية

) ) سلطان من بها الله
قصممدا يقصممدونها اللممه دو ن من اللهة عابدي أ ن الكريمة الية فوائد ومن

الله دون((  قممال ولهممذا بجممواضرحهم إليهمما يتجهممو ن كممما بقلوبهم حقيقيا
وعبممادة قصممدا يعبممدونها ولكنهم عادة مجرد يعبدونها )) فليسوا تريدون

وجل عز الله نسوا إنهم حتى
) النكمماضر) العننالمين بننرب ظنكننم (( فما قوله الكريمة اليات فوائد

موبخمما سممألهم حيث قومه على والسلم الصلة عليه إبراهيم من الشديد
ل ناقصمما تظنممونه هممل غيره عبدتم إذا العالمين برب تظنونه الذي ما لهم

عقوبة بدو ن فيدعكم عملكم عن غافل تظنونه هل وحده يعبد أ ن يستحق
خاطئ ظن فظنكم يكن لم هذا كل غيره معه يعبد بأ ن يرضى تظنونه هل

لقمموله وتعممالى سممبحانه اللممه ضربوبيممة عممموم الكريمممة اليممة فوائممد ومممن
)) العالمين (( برب

(( رب لقمموله ينكممره ل بممما الخصممم علممى الحجممة إقامممة فوائممدها ومن 
كممانت فممإذا يعبممدونها الممتي آلهتهممم حممتى تشمل العالم ) ل ن) العالمين

علينمما مممر وقممد تنمماقض هممذا معبودة تكو ن أ ن يمكن فكيف مربوبة آلهتهم
يقممر أ ن لزمممه بالربوبية الله بانفراد بالربوبية أقر من أ ن الدضرس أثناء في

الخممالق الرب إل العبادة يستحق ل إذ متناقضا صاضر وإل باللوهية بانفراده
 يعبد أ ن يستحق ل فإنه كذلك يكن لم ومن المدبر المالك

أي وهممو ودليل وآية خالقهم على علم الخلق أ ن الكريمة الية فوائد ومن
وتممدبيره سمملطانه وكمممال وقدضرته الله وجود على آية كونه باعتباضر الخلق

آيممة المطممر نممزول فمثل خمما ص معنممى علممى آية يكو ن قد لكن معلوم أمر
علممى آيممة والنفممس الموال في والنقص والخو ف والنكبات الرحمة على

تشممترك عممام معنى هناك أ ن فالمهم عصاه ممن وانتقامه وغيرته عقوبته
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ضربمموبيته وكمممال الخممالق وجممود علممى دالممة كونهمما وهممو اليممات جميممع فيه
خمما ص معنممى وهنمماك المخلوقات هذه من بشيء يعر ف ل وأنه وسلطانه

علممى الجممدب ودللة الرحمة على الغيث كدللة بعينها عليه تدل وما للية
 طيب عصاه ممن النتقام

)) النجننوم فنني نظننرة (( فنظر تعالى قوله في اليات فوائد ومن 
المخمماطب منممه ويفهممم يريده مال للمخاطب يظهر أ ن وهي التوضرية جواز
وقد مستحبة تكو ن وقد واجبة تكو ن قد والتوضرية المراد ؟ ايش غير معنى
الحكممام فيهمما فتجممري محرمة تكو ن وقد مكروهة تكو ن وقد جائزة تكو ن

صمماضرت مثل هلكممة ممن معصمموم إنقمماذ التوضريمة علممى توقف فإذا الخمسة
وأنممت يقتلممه أ ن يريممد إنسمما ن عن يسأل ظالم شخص يأتي أ ن مثل واجبة
إنقمماذا ذلممك فممي ل ن تمموضري أ ن عليك يجب فهنا النسا ن هذا مكا ن تعر ف

عمممل عممن سممائل سممألك لو كما مستحبة تكو ن وقد الهلكة من للمعصوم
تكممو ن  ؟ تكو ن فماذا به أخبرت إ ن الرياء في تقع أ ن تخشى عملته صالح

أ ن يريممد شممخص على وضريت لو كما مباحة تكو ن وقد مستحبة التوضرية هنا
مائممة أقرضممني يقممول أ ن مثل تعطيه أ ن تريد ل شيئا منك يريد أو يظلمك

ال ألف يفمي ل مماطمل أو معمدم فقيمر الرجمل همذا أ ن تعمر ف وأنمت ضري
لغيممر كممانت إذا كما مكروهة تكو ن وقد مباحة التوضرية تكو ن فهنا بالواجب

إلممى النسمما ن نسممبة مممن فيممه يخشممى لممما مكروهممة أنها فالصحيح سبب
السممامع فهمممه ممما خل ف على المر ظهر ثم وضرى إذا النسا ن ل ن الكذب
كما محرمة تكو ن وقد السبب إل يبيحها ل مكروهة هذه الكذب إلى نسبه

بممدعوى الخممر علممى أحممدهما فممادعى القاضممي إلممى ضرجل ن تخاصممم لممو
عنممد حلممف عليممه المممدعى هذا اليمين عليه والمنكر البينة عليه فالمدعي
يفهممم التعبير هذا مثل في فالقاضي شيء عندي له ما والله قال القاضي

موصممول اسممما تكممو ن أ ن بما أضراد عليه والمدعى عليه المدعى هذا براءة
تتضمن لنها حرام أنها نقول التوضرية هذه شيء عندي له الذي والله يعني
الحكممام فيهمما تجممري التوضريممة أ ن فممالمهم أداؤه عليممه الواجب الحق جحد

الخمس
الصممل أ ن فالقرب ؟ الكراهة أو الباحة فيها الصل هو ما قائل قال فإذا
 نعم حراما واجبة مستحبة مباحة تكو ن قد ولكن الكراهة فيها

باعتبمماضر النسمما ن إلممى الوصممف إسممناد جممواز الكريمممة اليممة فوائممد ومممن
لكممن بسقيم ليس ال ن  فإنه)) سقيم إني((  قوله من يؤخذ المستقبل

سممقيم إني بقوله يريد أ ن يمكن أنه على يسقم أ ن إلى عرضة إنسا ن كل
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) فيكممو ن) ضننعيفا النسان (( وخلق تعالى قوله باعتباضر ضعيف أي
 حاليا ؟ مستقبليا وإل حاليا هنا الوصف

) أ ن) منندبرين عنننه (( فتولوا قوله في الكريمة الية فوائد من طيب
اقتنممع النجوم في نظرة نظر أ ن وبعد القول هذا لهم قال لما القوم هؤلء

غممافل كمما ن ولممو بالشمميء يقتنممع قد المبطل النسا ن أ ن ذلك على فيتفرع
حممق أنممه ظن بباطله له وضري إذا المبطل فالنسا ن كذلك وهو حقيقته في

 واعتبره به فأخذ
)) إلممى... تننأكلون أل قننال آلهتهننم إلى فراغ((  قوله فوائد ومن 

هممذه إلممى وخفمماء بسممرعة ذهممب حيممث سلف كما إبراهيم قوة بيا ن آخره
أقممام أ ن بعممد إل يكسممرها لممم والسلم الصلة عليه ولكنه ليكسرها اللهة
ل لنهمما آلهممة تكممو ن أ ن تصمملح ل اللهة هذه بأ ن عندها كا ن من على البينة
مممن لغيرهمما ول نفعمما لنفسها تجلب ول ينفعها ما تعر ف ول تنطق ل تعقل
)) تنطقون ل لكم ما تأكلون أل (( فقال قال ولهذا أولى باب

الصمملة عليممه لنممه سبق كما التوضرية جواز أيضا الكريمة الية فوائد ومن 
أضراد السممؤال بهممذا أضراد ولكممن تنطق ول تأكل ل الصنام أ ن يعلم والسلم

هممذه ل ن لها وينتصرو ن يحرسونها عندها كا ن من على الحجة إقامة بذلك
تجلممب ول يضممرها ول ينفعهمما ما تعر ف ل لنها للعبادة صالحة غير الصنام
عليهننم فننراغ((  قوله فوائد ومن ضرا نفسها عن تدفع ول نفعا لنفسها
 والسلم الصلة عليه إبراهيم قوة بيا ن )) أيضا باليمين ضربا
جممادا فيممه يكممو ن أ ن عمل عمممل إذا للنسمما ن ينبغي أنه أيضا فوائدها ومن

.  وكسل بتوا ن ل بقوة فيفعله وحازما
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